
หลักสูตร กลยุทธและเทคนิคการนําเสนอขายและการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
ดร. ธธีรธร ธีรขวัญโรจน
อดีต General Manager - บริหาร
สินคา บริษัท หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด
อดีตผูจัดการและบริหารการขาย
อุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผานงานดานการขายและ
การตลาดจาก Marriott Royal 
Garden Resorts Group
รวมประสบการณการทํางานดานการ
ขาย การตลาดและการบริการ
มากกวา 25 ป

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558
โรงแรมโกลดออรคิด วิภาวดีฯ-สุทธิ

สาร กรุงเทพฯ

สอบถามและสํารองที่สอบถามและสํารองที่
Tel: Tel: 008585--9386299 9386299 ,,0202--46465244646524

  Fax.Fax.0202--9030080 9030080 ตอ ตอ 43264326
info@perfecttrainingandservice.cominfo@perfecttrainingandservice.com
ww.perfecttrainingandservice.comww.perfecttrainingandservice.com

หลักสูตร 1 วัน
 พนักงานขายหลายคนไมประสบความสําเร็จ สาเหตุหลักพบวาเกิดจากความ

ผิดพลาดของความสามารถในการขายตัวเองกอนท่ีจะเริ่มขายผลิตภัณฑ การสื่อสารและ
บุคลิกภาพมีสวนสําคัญอยางมากในการเรียกศรัทธาจาก
ลูกคา จนกลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของการขาย นอกจากนี้ การนําเสนอก็ตองสรางความ
ประทับใจเชนกัน แตมักพบวาพนักงานขายมักตกมาตายจากการนําเสนอขาย แมวา
ผลิตภัณฑนั้นๆ จะมีคุณสมบัติและประโยชนท่ีถือเปนจุดขาย
ชัดเจนก็ตามการนําเสนอขายดวยการสื่อสารกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาและยอดขาย
ขององคกร ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีพนักงานขายตองเรียนรูเทคนิคและวิธีการนําเสนอ
ขายดวยการสื่อสารท่ีตรงกับ
ความตองการของลูกคา เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นตอหนาลูกคา และสราง
โอกาสแหงความสําเร็จใน การขายซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดนั่นเอง
      หลักสูตรนี้ จึงไดพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อใหทีมขายไดเรียนรูการนําเสนอขายและ
เทคนิคการสื่อสารกับลูกคารวมท้ังจะไดรับความรู หรือ “ศาสตร” ของการนําเสนอไมวาจะ
เปนการวิเคราะหลูกคากอนการนําเสนอ การวางแผนกล
ยุทธในการนําเสนอ การเสนอประโยชนหรือสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับจากผลิตภัณฑของบริษัท 
เปนตน พรอมกับ จะไดฝก“ศิลป” หรือทักษะในการนําเสนอ ฝกทักษะการพูดและการฟง
ลูกคา รวมถึงการเนนยํ้าและโนมนาวความสนใจของ
ลูกคาใหเห็นความสําคัญของคุณคา (Values) ท่ีจะไดรับจากผลิตภัณฑจนทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อในท่ีสุด
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอขายดวยการสื่อสาร
อยางมืออาชีพและเปนระบบ
2. เพื่อฝกฝนทักษะการนําเสนอขาย รวมถึงทักษะดานการโนมนาวลูกคาใหสนใจและ
ตัดสินใจซื้ออยางเต็มใจ
3. เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูเขารับการอบรมในการนํา “ศาสตร” และ “ศิลป” ของการ
นําเสนอขาย ไปใชในการปฏิบัติงานจริงอยางไดผลดีเลิศ จนบรรลุเปาหมายในการขาย
หัวขอการบรรยายและ Workshop เวลา 09:00-16:00 น.
1. บทบาท และ หนาท่ีของพนักงานขาย – สรางความเขาใจและใหตระหนักถึงหนาท่ีท่ี
ตองทํา
2. การวางแผนการขายใหเหมาะเจาะกับกลุมลูกคา
3. ขั้นตอนการนําเสนอขายอยางเปนระบบ – สรางใหนักขายใหขายอยางมืออาชีพ(ทุก
ขั้นตอนจะเนนเทคนิคและลูกลอลูกชนอยางรายละเอียด พรอมตัวอยางจริงในการปฏิบัต)ิ
 การเสาะหาลูกคาเพื่อการขาย - เรียนรูใครคือลูกคาท่ีคุณตองไปขาย
 การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวใหพรอมกอนออกสนามรบ มีชัยไปกวาครึ่ง
  การนัดหมายลูกคา - นัดอยางไรใหลูกคารับนัด
 การเปดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพรอมระหวางพนักงานกับลูกคา กอนการขาย
 การวิเคราะหโอกาสการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทําไมตองวิเคราะห วิเคราะห
อยางไร
 การนําเสนอผลิตภัณฑ- นําเสนอสินคาอยางมืออาชีพ ใหลูกคาตาสวาง
 การตอบคําถามและขอโตแยง - จัดการและรับมือกับขอโตแยงอยางเปนระบบ
 การเจรจาตอรอง – เจรจาอยางไรใหไมเสียเปรียบ หรือ ตกเปนเครื่องมือลูกคา
 การปดการขาย- ปดการขายเม่ือไร ปดอยางไรจึงจะเหมาะสม และ ไดออรเดอร
 การติดตามผลและบริการหลังการขาย- บริการอยางไรใหลูกคาประทับใจและซื้ออีก
4. เทคนิคการพูดและการสื่อสารเพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ
 องคประกอบของการพูด/สื่อสารใหนาสนใจ
 เทคนิคการพูด/สื่อสาร เพื่อการนําเสนอ
5. ขอควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา
    (สิ่งท่ีนักขายตองทํา เพื่อใหเปนนักขายมืออาชีพ ท่ีลูกคาใหความเช่ือม่ัน)
6. การทบทวนการขาย – ขายได หรือ ไมได มาจากสาเหตุอะไร เรียนรูไวจะไดไมพลาด
7. กิจกรรมจําลองสถานการณการขาย
    (ปฏิบัติ พรอมใหเทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อใหสามารถบริการได
อยางดีเลิศ)
8. สรุป คําถามและคําตอบท่ีนักขายตองการรู- ทักษะจําเปนสําหรับพนักงานขาย



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,815 บาท

สมัครกอนวันที่ 30 เมษายน 2558            ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตร กลยุทธและเทคนิคการนําเสนอขายและการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ


